
kan holde oss i Sin høyre hånd, hvor vi kan høre Ham si med 
forsikring og autoritet: «Jeg er Han som lever og var død, og 
se, Jeg er levende i all evighet.»

Alle blir testet og prøvd. 

Ved den måten vi utfører det verket Kristus har gitt oss å gjøre i 
Sitt fravær, bestemmer vi vår fremtidige skjebne. Mange 
forsømmer sitt Gudgitte arbeid. Det nekter å være Guds 
hjelpende hånd. La oss frykte for å komme til kort i forhold til 
Guds plan for oss. Hans tjenere skal alltid være på sin post, 
alltid arbeide for å løfte opp dem som Han har gitt sitt liv for.

Kristus, husholdets Mester, har gått for å forberede boliger for 
oss i den Himmelske By. Vi venter på at Han skal komme 
tilbake. La oss ære Ham i Hans fravær, ved trofast å utføre det 
verk Han har lagt i våre hender. Mens vi venter og våker og 
arbeider, skal vi forberede oss for Hans gjenkomst. Hvis vi er 
trofaste, hvis vi tjener Ham med hele vårt hjertes hensikt, vil 
Han ta imot oss med disse nådige ord: «Kom, dere som er 
velsignet av Min Far. Arv det riket som er gjort ferdig for dere 
fra verdens grunnvoll ble lagt.» Han vil motta oss med ære. Vi 
vil få en herlighets krone som ikke vil fordunkles, et nytt navn 
«som ingen kjenner uten dem som får det.» Det som følger 
Kristus her, vil en dag «følge Lammet hvor Han enn går».

Gud kaller. Hører du Hans stemme? Han ber om oppriktige, 
helhjertede arbeidere. Vil du høre, fornekte selvet, ta korset opp 
og følge Ham? De som nekter dette og gir seg selv over til 
kjærlighet til makelighet og selvtilfredsstillelse, lider evig tap. 
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9. juli 1902                                                                                           av. Ellen. G. White.

Helhjertet tjeneste
Kristus sier: «Den som ikke er med Meg, er imot Meg. Og den 
som ikke samler med Meg, sprer.» Han ber om helhjertet, 
fryktløs disiplin – om menn og kvinner som er rede til å virke 
og våge for Ham, klare til å følge hvor enn han leder dem. 
Dette krever gjennomgripende omvendelse. Halvomvendte 
menn blir til halvhjertede kristne. De er som et tre uten frukt. 
På dem ser Kristus forgjeves etter frukt. Han finner ikke noe 
annet enn løv.

Det er mange som ved den halvhjertede, likegyldige måten de 
arbeider på, sier til Mesteren: «Jeg ber deg om å ha meg 
unnskyldt.» Tusener ville forene seg med Kristus hvis de kunne 
gjøre dette uten å fornekte selvet. Hvis Kristus og selvet kunne 
tjenes samtidig, ville et stort antall forene seg med rekkene av 
dem som vandrer mot Himmelen. Men Jesus kaller ikke på 
slike. Hans sak trenger ikke slike tilhengere.

Kristi sanne etterfølgere bruker deres kunnskap til å få andre
 til mottagere av Hans nåde. Med sine lamper fylt med hellig 
olje, går de fremad for å gi lys til dem som er i mørke. Slike 
arbeidere ser mange sjeler som vender seg til Herren. 
Nye sannheter utfolder seg stadig for dem, og idet 
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